
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 13/04 a 17/04   
4º ANO  

 
13/04 Segunda-feira 

• Caderno de produção de produção de texto: convide alguém da sua família e ouça e cante a música de Luiz 

Gonzaga “A vida de viajante” logo após conversem um pouco sobre o tema da música. Registre no seu caderno 

como foi este momento.  

• Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=KPvRlK6eGPY ARTIGOS;  

• Caderno de Português págs: 104 à 106  

14/04 Terça-feira  

• Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=Wz40E1uAbj8; ALGORITMO DA DIVISÃO; 

• Caderno de Matemática págs: 76 e 79 (conhecimento prévio) 
• Caderno de matemática pags:80 e 81 (até questão 4) 

• Acesse o link: https://segredosdomundo.r7.com/calendarios/  e conheça outros tipos de calendários; 

• Vamos rememorar o que já conhecemos no caderno de Ciências págs: 142 à 144, após a leitura, construa o 
seu calendário, organize com datas importantes, aniversário, feriados..... Use sua criatividade!!!                                                    

15/04 Quarta-feira 

• Na página 82 do caderno de matemática localize a parte conecte e acesse o link solicitado. Aproveite para 
aprender brincando. 

• Realizar atividade 81 a 84 (até a questão 5) 
 

16/04 Quinta-feira 

• Em seu caderno de ciências responda a atividade que está em anexo; 

• Acesse o link: https://brasil500anos.ibge.gov.br/  e conheça um pouco mais sobre o processo de ocupação do 

território brasileiro; 

• Caderno de Geografia páginas 159 e 160 até a letra (c) da questão (5). 
                                             

17/04 Sexta-feira                                                                                         

• Assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=kLAyMiPiKng e fique por dentro das festas populares brasileiras 

• Logo após faça uma lista das festas populares mais conhecidas do estado da BAHIA (caderno de história) 

• Após, realize atividade no caderno de História pág:  212; 

• O dia do índio é comemorado no dia 19 de abril. Esta data foi criada e decretada no ano de 1943, pelo 

presidente Getúlio Vargas, como uma forma de homenagear esse povo. E você como pode fazer uma 

homenagem aos índios, aí na sua casa? Use sua criatividade e registre este momento. 

• Faça a leitura do livro a lenda indígena O CURUMIM QUE VIROU GIGANTE, logo após a leitura faça uma 

síntese do livro que você leu, registre no caderno de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=KPvRlK6eGPY
https://www.youtube.com/watch?v=Wz40E1uAbj8
https://segredosdomundo.r7.com/calendarios/
https://brasil500anos.ibge.gov.br/


Atividade de Ciências: Leia o texto e responda as questões em seu caderno. 

Nutricionista dá dicas para aumentar a imunidade. 

Todo mundo sabe que manter uma alimentação 

saudável e equilibrada é fundamental para o bom 

funcionamento do organismo, garantindo assim 

mais saúde. Em tempos de pandemia por conta do 

Covid-19, além dos cuidados com higiene pessoal 

e evitar aglomerações, aumentar a ingestão de 

alguns alimentos pode contribuir para o aumento da 

imunidade.  

O nutricionista Daniel Novais destaca a importância 

de se consumir frutas cítricas, como laranja, limão, 

mexerica e pitanga, além de legumes, como 

cenoura e tomate, e os peixes, pois são ricos em nutrientes que ajudam na formação das células 

do sistema imunológico. “De uma maneira geral, a imunidade é fortalecida ao se fazer uma 

dieta balanceada, comendo pelo menos três frutas por dia, incluindo legumes e verduras no 

almoço e no jantar e comendo peixe pelo menos três vezes por semana”, explica Daniel. 

Além disso, manter um estilo de vida saudável também é uma das melhores estratégias para 

manter o sistema natural de defesa do corpo sempre forte e eficiente. Por isso, é recomendado, 

praticar exercícios físicos leves ou moderados de forma regular e dormir cerca de 8 horas por 

noite. Estes hábitos devem ser seguidos por todos ao longo da vida, não somente em momentos 

em que a pessoa se encontra doente ou com facilidade para adoecer. Daniel que mora na 

região do Cerrado brasileiro e cita o ingá como rico em nutrientes essenciais para o bom 

funcionamento do organismo. O nutricionista separou uma lista com alimentos mais indicados 

para aumentar o sistema imune, já que favorecem a produção das células de defesa do 

organismo de forma mais eficiente. Alguns exemplos são:  

• Ômega-3: salmão, atum, sementes de chia, nozes e linhaça;  

• Selênio: castanha do Pará, trigo, arroz, gema de ovo, sementes de girassol, frango, queijo, 

couve e farinha de trigo; 

• Zinco: camarão, carne de vaca, frango, peru e peixe, fígado e frutos secos (castanha, 

amendoim e castanha do Pará). 

Fonte : https://jornaldebrasilia.com.br/saude/nutricionista-da-dicas-para-aumentar-aimunidade 

 

Agora é a sua vez! 

1. Faça o que se pede, de acordo com a leitura do texto. 



a) O que podemos fazer para garantir a saúde e o bom funcionamento do nosso organismo? 

b) Escreva 3 ações que podem contribuir para o aumento da nossa imunidade. 

c) O nutricionista Daniel Novais diz que é recomendada a prática de hábitos saudáveis durante 

toda a vida. Que hábitos ele citou?  

 

2. Você conhece todas as palavras que foram citadas no texto? Com a ajuda de um dicionário 

físico ou digital, pesquise o significado de algumas delas. 

  a)  Balanceada =        b) Nutricionista =    c) Pandemia =      d) Imunidade =      e) Eficiente = 

 

3. Pesquise e escreva quais frutas e outros alimentos são fontes de: 

              • vitamina C:                 • vitamina E:           • vitamina A: 

 

4. Leia a página 147 do caderno de Ciências – e reflita sobre a importância do calendário na 

plantação. Estamos no mês de abril. A couve é uma das hortaliças citadas no texto. O agricultor 

poderia plantar na região nordeste? Justifique 

 

5. Converse sobre o texto com a sua família e reflita sobre a importância das frutas cítricas em 

nossa vida. Registre a conclusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
13/04 SEGUNDA-FEIRA 



Português: Pág: 104 questão 1(leitura) 
105 QUESTÃO 2- a) (A         b) Artigo definido feminino singular    c) O menino maluquinho não está falando 
de uma alavanca qualquer, e sim da alavanca que está a sua frente. 
QUESTÃO 3 a) Ela diz um cachorro.             b) Snoopy não se considera um cachorro qualquer, sente-se 
especial. Por isso, prefere ser identificado como o cachorro.   
Pág: 105 c) Os artigos “um” e “o”, determinantes do substantivo “cachorro”. 
d) Um cachorro significa qualquer  cachorro e o cachorro é um animal especifico. 
QUESTÃO 4 -O,o,o,uma,os,As,o,Um,o,o,As,os,Os,a 
 
Matemática:  

14/O4 TERÇA FEIRA 
Matemática: Pág:77  EM SEU CADERNO DE MATEMÁTICA: 79- a)500            b)800            c)2000               
d)800        Página 80 QUESTÃO1=207:6=-60,-60,-27,=34      375:5=-250,-75,-25,+10,=75                  
398:3= -98,-8,+20,+2. 
QUESTÃO 2 a)473 resto 1                b)71 resto 3                       c)531               
Página 81 leitura explicativa. 

15/04 QUARTA-FEIRA 
Português:  
 
Matemática: 82          b) 
 
O resultado da divisão é 289 
a) 696:2=600:2=300           90:2=45             6:2=3               300+45+3=348 
b) 329:2=300:2=150           20:2=10             9:2=4 resta1    150+10+4=164 resta1 
c) 565:5=500:5=100           60:5=12             5:5=1               100+12+1=113 

  
Ciências: Vídeo do professor 

16/04 QUINTA-FEIRA 
Ciências: QUESTÃO 1:                                               

a) Manter uma alimentação saudável e equilibrada; 
b) Cuidados com higiene pessoal, evitar aglomerações e aumentar a ingestão de alguns 

alimentos; 

c) Praticar exercícios físicos leves ou moderados de forma regular e dormir cerca de 8 

horas por noite. 

QUESTÃO 2: Resposta pessoal       QUESTÃO 3: Resposta pessoal 

QUESTÃO 4: Sim, pois ela pode ser plantada nos meses de abril a agosto. 

QUESTÃO 5: Resposta pessoal;   
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